
Het ambulant centrum De Sleutel Mechelen 

zoekt vrijwilligers! 

Ben je gastvrij en heb je zin om mensen welkom te heten aan een onthaal of aan de 

telefoon? Ben je sociaal ingesteld, schrikt administratie je niet af en kan je vlot overweg 

met de computer? Heb je bovendien een aantal uren per week vrij voor een nieuw 

engagement? 

Laat zeker iets van je horen! 

De Sleutel Mechelen is een ambulant oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het 

behandelen van drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugsvrij 

leven, begeleiden we de cliënt in de richting van een drugvrije maatschappelijke 

reïntegratie. We richten ons tot mensen die illegale drugs (in mogelijke combinatie met 

alcohol of medicatie) gebruiken en die streven naar groei en verandering.  

Aan het onthaal in ons centrum ben je het eerste aanspreekpunt voor de cliënten, m.a.w. 

het ‘visitekaartje’ van het centrum. Je beantwoordt de telefoon en onthaalt mensen in de 

wachtruimte.  

Waarvoor willen we graag een beroep doen op jou? 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënten, het ‘visitekaartje’ van het centrum  

  Je beheert de afsprakenagenda en volgt mee op dat alles vlot verloopt 

  Je beantwoordt de telefoon en geeft nieuwe cliënten uitleg over de werking 

 Je vervolledigt de inschrijving van deze nieuwe cliënten 
 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Inzet van minstens 1 blok van 3.5 uur per week 

 Een engagement van minstens 6 maanden 

 Stiptheid en verantwoordelijkheidszin  

 Een open, vriendelijke houding 

 Vlot overweg kunnen met de computer  

 Samenwerken met personeelsleden en vrijwilligers 

 

Je komt terecht in een klein gemotiveerd team en krijgt veel waardering voor je werk. Je 
ontvangt een terugbetaling van je reiskosten. 

Geïnteresseerd of wil je graag meer informatie?  

Contacteer Dorien Cruypelans via mail of telefoon. 

Dorien.cruypelans@fracarita.org of 0474 85 32 24 

Alvast bedankt voor je interesse! 

 


